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Gazi

Atatürkün

Tabzon

ziyaretinde vatandaşlara hitabı

“İlk defa Samsun’a ayak bastığım zaman, bana kalp kuvveti
veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu
asla unutmayacağım. Sakarya Büyük Meydan Savaşı’nda, Üçüncü
Tümen ile yetişen Trabzon evlâtlarının savaş meydanında
gösterdikleri özverilerin değerli anısı daima beynimde canlı
kalacaktır. Bu verimli, halkı zeki, girişken, çalışkan olan
Trabzon’umuzu, az zamanda içeriye trenle bağlanmış, güzel
rıhtım ve limanla donatılmış görmek idealimdir. Trabzon, Türk
topluluğunda cumhuriyetin zengin, güçlü, duyarlı, pek önemli
dayanak kaynaklarından biridir. Böyle bir cumhuriyet şehri
gelecekte, gerektirdiği bütün uygarlık ve ilerleme araçlarına
sahip olacaktır.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon ziyaretinde ,Trabzon
Belediyesi,Trabzon Türkocağı,Halkevi,Trabzon lisesi’ne gitti .
Atatürk,ziyaret sonrası kendisine tahsis edilen Atatürk
köşkünde
onuruna
verilen
yemeğe
katılarak
ilin
yöneticilerinden bilgi aldı.

Çinli işadamlarına
Adası daveti

Yatırım

thi – Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası (TTSO) Başkanı M. Suat
Hacısalihoğlu, Modern İpekyolu
olarak adlandırılan ve Çin’in
yürüttüğü Bir Kuşak Bir Yol
Projesi’nde Trabzon’un önemli
bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Trabzon Yatırım Adası
Endüstri Bölgesi’nin tamamlanmasıyla bu konumumuz daha da
güçlenecek. Bölgesinin en güvenli yatırım merkezi konumunda
olan Trabzon’a yabancı yatırımcıları bekliyoruz” dedi.
Türk – Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Başkan
Yardımcısı Emilia Huan Zhang ve beraberindekiler Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Başkan M. Suat
Hacısalihoğlu ile görüştü. Çin’in Modern İpekyolu olarak
değerlendirilebilecek Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ne liderlik
ettiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, “Tarihi İpekyolu’nun denize
açılan kapısı olan Trabzon’un bu konumunu yeni ticaret yolları
kuşağında güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Yatırım Adası Endüstri Bölgesi bunun en önemli adımlarından
biri. Geniş bir bölgenin en güvenli yatırım merkezlerinden
biri olan Trabzon’un bu özelliğini iyi vurgulamak ve yabancı
yatırımcıları buraya çekmek gerekiyor. Bu konuda Çinli

işadamlarına ve firmalara özel önem veriyoruz. Sizin
aracılığınızla Çinli işadamlarına yönelik bir tanıtım turu
yapabiliriz. Somut işbirliklerini amaçlıyoruz. Özellikle orta
ve ileri teknoloji konusunda büyük aşama kaydeden Çinli
firmaları gerek altyapı çalışmaları gerekse teknolojik
yatırımlar için Yatırım Adası’na bekliyoruz” dedi.
Başkan Hacısalihoğlu, 27 – 29 Kasım tarihleri arasında
düzenlenecek olan 4. İpekyolu İşadamları Zirvesi’nde de Çinli
işadamlarını aralarında görmek istediklerini ifade etti.
Hacısalihoğlu, ayrıca turizmi 12 aya yayma çalışmaları
kapsamında özellikle kültür, tarih ve doğa turizmini seven
Çinli turistleri de Trabzon’a getirmek için çeşitli çalışmalar
yapmayı amaçladıklarını ifade etti. Ziyarette, iki ülke
işadamları arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüş
alışverişinde de bulunuldu.
Türk – Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı ise Trabzon’u
Çin’de tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve Çinli
büyük firmalara da Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile ilgili
tanıtım yapacaklarını vurguladı.

Sinüzitle
İlgili
Bilinen Beş Yanlış

Doğru

thi – Yaşam kalitesini düşüren önemli
sağlık sorunlarından biri olan sinüzit,
burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş
ağrısı ve akut dönemde ateş ile kendini
gösteren yüz bölgesinde bulunan hava
boşluklarının iltihaplanması sonucu
oluşuyor. Genelde immün sistemi
zayıflayan, ani hava değişimlerine maruz
kalan, yeteri kadar dinlenemeyen ya da
burun içinde et büyümesi, deviasyon gibi
darlık yapan sorunları olan kişilerde
daha fazla görülüyor. Sinüzit sorunu
toplumda yaygın olarak görüldüğü için halk arasında çeşitli
çözüm yolları aranan problemler arasında başı çekiyor. Ancak
bu çözüm yolları her zaman sağlıklı sonuçlar doğurmuyor ve
hastada farklı komplikasyonlara yol açabiliyor. Memorial Şişli
Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr.
Nurten Küçük, sinüzit hastalığı, tedavi yöntemleri
sinüzitte doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

ve

Sağlığınız için sigaradan uzak durun
Sinüzit; baş bölgesinde göz altı, göz üstü ve burun içindeki
hava boşluklarının enfeksiyon veya kronikleşirse poliplerle
dolması sonucu oluşan enfeksiyon sürecidir. Sinüzite herkes
yakalanabilir ancak bazı kişiler yüksek risk altındadır. İmmün
sistemi zayıf olanlar, çok yoğun tempoda çalışanlar, kapalı
ortamlarda uzun süre bulunanlar, ani hava değişimlerine maruz
kalanlar, burun içinde darlık yaratan et büyümesi ve şekil
bozuklukları olanlar sıkça sinüzite yakalanmaktadır. Bunlar
haricinde alerji hastalarında sinüzit atakları hem daha sık
görülmekte hem de iyileşme süreci uzayabilmektedir. Sigara
içimi ve tozlu ortamda bulunmak gibi burun içindeki tüy
hücrelerinin burnu temizleme özelliğini kaybetmesine yol açan
faktörler de sinüzit ataklarını yüksek oranda tetiklemektedir.
Antibiyotik tedavisine cevap alınmazsa cerrahi müdahale tercih
ediliyor

Akut ataklarda; sinüzit genelde bakteriyel kaynaklı olduğu
için antibiyotik tedavisi ile birlikte burnu açmak için bir
takım ilaçlar da verilebilmektedir. Burun içini tuzlu
hipertonik su ile yıkamak da tedaviye yardımcı olmaktadır.
Alerjik hastalarda ise bunlara ek olarak alerji tedavisi
uygulanmaktadır. Ancak eğer sinüzit kronikleşmişse yani 2-3
aylık süreçte hasta antibiyotik tedavisine cevap vermezse ya
da sinüzit ataklarını çok sık yaşarsa cerrahi müdahale tercih
edilir. Ameliyatta burun içinde darlık yapan et ve deviasyon
gibi patolojiler düzeltilip sinüs ağızları genişletilip sinüs
içleri temizlenmektedir.
Sinüzitten korunmak için 7 öneri
Bol su için.
Ani hava değişimlerini iyi ayarlayın.
Alerjik
hastalığınız
varsa
tedaviyi

mutlaka

sonuçlandırın. Çünkü alerji sürdüğü sürece
büyüyecek ve sinüziti tetikleyecektir.

etler

İmmün sisteminizi; beslenme, uyku ve dinlenme ile sağlam
tutun. Bağışıklığın düşmesi sadece sinüzit değil tüm
hastalıklara davetiye çıkarmaktadır.
Burun içinde et büyümesi, deviasyon

gibi

şekil

bozukluklarından dolayı sinüzit atakları artabilir. Bu
nedenle polip, burun eti büyümesi ve deviasyon gibi
burun içinde darlık yaratan durumların tedavilerini
ertelemeyin.
Islak saçla dışarı çıkmayın. Islak saçla rüzgara maruz
kalmak, üst solunum yolu enfeksiyonu ve bunun sonucunda
da sinüziti tetiklemektedir.
Soğuk buhar soluyun. Bunu hem pediatristler, hem iç
hastalıkları uzmanları hem de kulak burun boğaz
uzmanları önermektedir. Ödem çözücü ve rahatlatıcı
olarak kullanılır.
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
1.Sinüzit ameliyat olsa da iyileşmez: Sinüzit cerrahilerinin

amacı et büyümesi gibi burun içini daraltan patolojileri
ameliyat ile ortadan kaldırmak, aynı zamanda sinüs ağızlarını
genişleterek sinüslerin kendini temizlemesini sağlamaktır.
Kronikleşen hastalar cerrahi işlem sonrasında kronik
sinüzitten kurtulur ancak daha az olmakla birlikte akut
sinüzit atakları geçirebilir. Bu ataklar da normal sağlıklı
bireyler gibi antibiyotik tedavisiyle iyileşir.
2.Aktarlardan bilinçsizce alınan bitki ve bitki çayları:
Sağlık söz konusu olduğunda her şey bilinçli, uzman
kontrolünde kullanılmalıdır. Bazı baharat ve çaylar kişinin
varsa diğer kronik hastalıklarına göre tüketilmelidir. Bazı
besinler tansiyonu, bazı besinler diyabet hastalarında şekeri
yükseltebilmektedir.
Hastaların
mevcut
olan
diğer
hastalıklarını etkilemeyecek şekilde aktardan alınan bitkisel
takviyelerin doktor kontrolünde tüketilmesi gerekir.
3.Acı kavun bitkisinin suyu buruna çekilirse sinüzite iyi
gelir: Acı kavun adı verilen bitkinin suyu sinüzitleri açmak
için halk arasında yaygın olarak kullanılmakta ancak dokuları
kimyasal olarak yakan bu bitki, körlüğe kadar gidebilen
riskler taşımaktadır.
4.Acı yemek sinüzite iyi gelir: Biberin içinde bulunan
kapsaisin denilen bir etken madde vücutta birçok metabolik
olayı etkilerken aynı zamanda vücutta adrenalin sentezini
artırmaktadır. Bu da normalde burun açıcı olarak kullanılan
burun spreylerinin yaptığı işlevi yapması anlamına
gelmektedir. Bu anlamda acı biberin sinüzitte ve gribal
enfeksiyonlarda etkili bir besin olduğu söylenebilir. Ancak
aşırı tüketmek ciddi mide hastalıklarına, hemoroide ve birçok
başka hastalığa zemin hazırlayabilir.
5.Sinüzite bir kere yakalanan bir daha kurtulamaz: Sinüzit
cerrahileri kronikliğin giderilmesi için yapılır. Ameliyat
sonrası kişi herkes gibi örneğin senede 1 defa sinüzit atağı
geçirebilir. Bunun dışında sürekli yaşam kalitesini düşüren
kronik sinüzitten kurtulmuş olur.

Trabzon’a
tiyatro
konservatuvarı açılmalı
thi – Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası (TTSO) Başkanı M. Suat
Hacısalihoğlu, devlet tiyatrosu
ve özel tiyatroların bulunduğu
Trabzon’a
mutlaka
tiyatro
konservatuvarı

açılması

gerektiğini vurguladı.
Tiyatro Zinos kurucusu Hasan Kavzoğlu, Genel Sanat Yönetmeni
İbrahim Kavzoğlu ve beraberindekiler, TTSO’yu ziyaret ederek
Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle
görüştü, yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Devlet Tiyatrosu ve 15’e yakın
özel tiyatronun bulunduğu Trabzon’un kültür ve sanat şehri
olduğunu vurgulayarak, “Bu tanıma uygun adımlar atılması
gerekiyor. Öncelikle tüm tiyatrocu arkadaşların da hem fikir
olduğu üzere Trabzon’a tiyatro konservatuvarı açılmalıdır.
Burada tiyatroyla ilgilenen ve eğitimini bu yönde sürdürmek
isteyen birçok genç arkadaşımız başka şehirlere gitmek zorunda
kalıyor. Ayrıca Trabzon’da bir opera ve bale müdürlüğü
kurulması da şehri sanat yönünde ileriyi taşıyacak bir
adımdır” ifadesini kullandı.
“TİYATROYA ÖZEL SALON YAPILMALI”
Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon’a ayrıca tiyatro ekiplerinin
yararlanacağı bir salon yapılması gerektiğini vurgulayarak,
“Şu anda birçok tiyatro ekibi belediyelerin çok amaçlı
salonlarında oyunlarını seyirciyle buluşturuyor. Oysa tiyatro
salonları herkesin bildiği gibi akustik ve daha birçok yönüyle

özel yapılardır. Trabzon’a da tiyatro oyunlarına uygun salon
yapılmalıdır” diye konuştu.
Hacısalihoğlu, Trabzon’un kültür – sanat şehri yönünü
güçlendirme adına kentin tüm kurumlarıyla bu projelere sahip
çıkması gerektiğini vurguladı, yeni sezonda tüm sanatçılara
başarı dileklerini iletti.

Avrasya
Biyoteknoloji
Eylül’de
toplanacak

Moleküler
Kongresi 19
Trabzon’da

thi – Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde
19 – 21 Eylül tarihleri arasında Avrasya
Moleküler Biyoteknoloji Kongresi (ECOMB
2019) düzenlenecek.

Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zihni Demirbağ
ve Trabzon Teknokent Müdürü Ömer Kurnaz, Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret ederek kongre hakkında bilgi
verdi. Prof. Dr. Demirbağ, “Toplantıya ülkemiz ile Avrupa ve
Asya kıtalarındaki üniversitelerden 200’e yakın alanında

önemli araştırmalara imza atmış bilim insanı katılacaktır.
Kongremizin ana teması ilaç geliştirme olarak belirlenmiştir”
dedi.
Biyoteknolojinin özellikle Türkiye gibi flora ve faunası
zengin ülkeler için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise, “Trabzon’un bu konuda
Türkiye’nin merkezlerinden biri olması için çeşitli projeler
yürütüyoruz. TOBB’un büyük desteğiyle inşaatı süren İnovasyon
ve Biyoteknoloji Merkezi’nde bölgenin zengin bitki
varlıklarından ilaç hammaddesi elde etmek için çalışmalar
yürütülmesini amaçlıyoruz” diye konuştu. Hacısalihoğlu,
kongrenin Trabzon’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de
dile getirdi ve olumlu sonuçlar elde edilmesi temennisinde
bulundu.

Trabzon’da
Dış
İstihbarat
yetiştirilecek

Ticaret
Elemanı

thi
–
Karadeniz
Teknik
Üniversitesi (KTÜ),
Trabzon
Çalışma
ve
İş
Kurumu
İl
Müdürlüğü (İŞKUR) ile Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO)
arasında imzalanan Dış Ticaret
İstihbarat Elemanı Yetiştirme
Program protokolü imzalandı.
TTSO’da düzenlenen imza töreninde KTÜ Rektörü Prof. Dr.
Süleyman Baykal, İŞKUR Trabzon İl Müdürü İbrahim Büyük ve
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nun imza attığı Dış Ticaret

İstihbarat Elemanı Protokolü ile program başlatıldı.
İstihdamdaki sorunları azaltmayı hedeflediklerini belirten
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, “Programın amacı
şehrimizdeki istihdamı ve girişimciliği canlandırmaktır. KTÜ
ve İŞKUR’umuzla birlikte Dış Ticaret İstihbarat Elemanı
şeklinde bir başlık açıyoruz. Bu eğitimdeki esas amacımız
üniversiteden mezun olan gençlerimize bir taraftan Dış Ticaret
İstihbarat Elemanı olarak dünyaya ve dış ticarete kendilerini
hazırlayacak şekilde eğitimler vermek ve buna bağlı olarak da
işyerlerimizde istihdamlarını sağlamaktır” dedi.
“EĞİTİM ALAN GENÇLER DIŞ TİCARET MERKEZLERİ AÇABİLECEK”
Dış ticaret merkezleri açmayı öngördüklerini ifade eden Başkan
Hacısalihoğlu şöyle konuştu:
“Yine bu gençlerimizi özel bir eğitime tabi tutmak suretiyle
dış ticaret merkezleri açmalarını sağlamayı istiyoruz. Bu
program yirmi kişilik gruplar halinde olacak ve program
bittikten sonra diğeri hemen başlayarak devam edecektir.
Bundan sonra ihtiyaç olduğu takdirde sürekli devam edecek
programdır. Özellikle Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörümüz
Sayın Süleyman Baykal hocamıza çok teşekkür ediyorum,
özellikle çok yakından ilgilenmesi ve ekibine teşekkür
ediyorum. Diğer taraftan da İŞKUR Müdürümüz İbrahim Büyük’e ve
ekibine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
İnanıyoruz ki başarılı bir program olacaktır.”
BAYKAL: PİYASANIN İSTİHDAM SORUNU KALİFİYE ELEMANLA ÇÖZÜLÜR
Her yıl çok sayıda üniversite öğrencisi mezun edildiğini
belirten KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ise, “Piyasanın
talep ettiği vasıfta üniversite öğrencilerini hem eğitme hem
de yönlendirme amaçlı bu tür faaliyetler hem öğrenciye hem de
piyasaya önemli bir katkı sağlar. İstihdam sorunu önce
kalifiye eleman yetiştirmekle, piyasada sorun yaşamayacağı
şekilde eğitmekle mümkün olur. Bu anlamda bizim KTÜ olarak
yapabileceğimiz şey gençlerin eğitimine katkı sağlamaktır. Bu

protokolde bir tarafta İŞKUR, bir tarafta KTÜ diğer tarafta
piyasanın taleplerini bilen kurum olarak da TTSO
bulunmaktadır. Bu işbirliği programın geleceği acısından güzel
şeyler olacağını gösteriyor. İnşallah arzulanan şey fazlasıyla
olur. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
BÜYÜK: DIŞ TİCARET ELEMANI GÜNÜMÜZÜN EN GEÇERLİ MESLEKLERİNDEN
BİRİ”
Trabzon İŞKUR Müdürü İbrahim Büyük de İŞKUR olarak istihdamın
korunması, işsizliğin azaltılması için birçok faaliyette
bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:
“Bu faaliyetler içerisinde meslek eğitim kurslarımız çok
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle bu dış ticaret elemanı
günümüzün en geçerli mesleklerinden bir tanesidir. Nitelikli
eleman yetiştirmek ve gençlerimize nitelik kazandırmak
amaçlarımızdan bir tanesidir. Çünkü işsizliğe çare olmak
gençlerimizi vasıflı hale getirmekle mümkün olacaktır.
Maalesef gençlerimizin birçoğunun mesleği yok. Varsa bile
geçerli bir mesleği yok. Günümüzün geçerli mesleklerine
yönelik bu mesleki eğitimlerin verilmesi bizim için önemli. Bu
fırsatın değerlendirilmesi diliyorum.”
Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Yetiştirme Program ile ilgili
başvuruların aşağıdaki web adresine yapılabileceği belirtildi.
https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/ViewKursDetailsPopUp.aspx?id=8
28481&userId=undefined

İş Dünyası Değişimleri Takip

Etmeli
thi – ActionCOACH İşletme Koçu
Hasan
Kamil
Hayali,
iş
dünyasının değişimleri takip
etmesi gerektiğini söyledi.
Trabzon Ticaret Borsası’nın
Eylül ayı meclis toplantısına
konuk olarak katılan eski TSİAD
Başkanı
çeşitli
bilgilendirmelerde bulundu.
Hayali, “Giderek hızlanan ve daha rekabetçi hale gelen iş
dünyasında her türlü değişimi takip etmek ve bunun yanında da
günlük işleri yürütmek zorundasınız. Başarılı bir sporcu,
işadamı veya star düşünün. Her başarılı insanın etrafında
mutlaka koçlar ya da danışmanlar vardır. İş dünyası gittikçe
hızlanıyor ve daha rekabetçi bir hal alıyor. Nasıl ki
sporcular koçlarının ya da antrenörlerinin yönlendirmelerini
takip ederek başarıya ulaşıyorsa, günümüzde giderek artan
sayıda şirket sahibi de işletmelerine kazandıracak oyun
planını öğrenmek için işletme koçları ile çalışıyorlar”dedi.
Hayali, ActionCOACH’un tüm dünyada çığır açtığını belirterek,
sağlıklı bir işletmeye ulaşmanın 6 adımı ile karlı bir
işletmeye ulaşmanın 5 yolu kavramları üzerinde meclis üyeleri
ile paylaşımlarda bulundu, soruları cevaplandırdı.

Yatırım Adası’na tüm şehrin

sahip çıkması gerekiyor
thi – Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
(TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından onaylanan Trabzon Yatırım
Adası Endüstri Bölgesi’ne tüm şehrin
sahip çıkması gerektiğini ifade
ederek, “Burası sadece bir dolgu alanı
veya klasik anlamda bir organize
sanayi bölgesi
Burada

olarak görülmemeli.
biyoteknolojiden,

nanoteknolojiye, savunma sanayiden
otomotiv endüstrisine kadar orta ve
ileri teknoloji konusunda birçok yatırım olacak” dedi.
EREN TEŞEKKÜR ETTİ
TTSO’nun Ağustos ayı meclis toplantısında Meclis Başkanı M.
Şadan Eren, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’ne ilişkin
kararı imzalaması ve süreci boyunca verdiği destek nedeniyle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şahsı ve
meclis üyeleri adına teşekkür ettiğini belirterek, şunları
söyledi:
“Ayrıca sayın bakanlarımıza, TOBB Başkanımız Rifat
Hisarcıklıoğlu’na, sayın milletvekillerimize, valimize,
büyükşehir belediye başkanımıza, Ortahisar ve Arsin Belediye
başkanlarımıza, tüm belediye başkanlarımıza, emeği geçen tüm
bürokratlarımıza, odamız başkanı ve yönetim kuruluna, şahsın
ve meclis üyeleri adına şükranlarımı sunarım. Odamız başkanı
Suat Hacısalihoğlu’nun TOBB ve odamızın müştereken yaptığı
Trabzon İnovasyon Merkezi inşaatı ve çalışmaları hakkında da
kısa bilgi vermesini rica ederim.”
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, İnovasyon ve Biyoteknoloji
Merkezi binasının yapımını TOBB’un üstlendiğini ve konu
hakkında Eylül ayı meclis toplantısında geniş bir sunum

yapılacağını vurguladı.
“BU MECLİS TARİHİ BİR ROL ÜSTLENMİŞTİR”
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 2009 yılından bu yana
görev yapan TTSO meclisinin tarihi bir rol üstlendiğini ifade
ederek, “Yatırım Adası ile ilgili 2009 yılından beri başlayan
çalışmalar bu ay sonuca varmıştır ve imza Cumhurbaşkanı
tarafından atılmıştır. Yatırım Adası’nın hayata geçmesi 2009
yılında bu meclisle başladı. Emeği geçen tüm meclis üyelerine,
meslek komitelerine teşekkür etmek istiyorum” dedi.
“CUMHURBAŞKANIMIZIN İMZASIYLA ÇOK YOL KATETTİK”
Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla çok yol kat
ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
“Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın imza atıp da yarım
bıraktığı hiçbir işi görmedik. Bunun da kısa zamanda
sonuçlanacağını belirtmek istiyorum. 2013 yılı Kasım ayında
Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde kendisine sunduğumuz 11
adet projeden bir tanesi Yatırım Adası’ydı. Projeye sahip
çıkarak sonuçta imzayı tamamladı. Öncelikle Sayın
Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. O günden
bugüne tüm bakanlarımıza, özellikle Sayın Berat Albayrak
Bakanımıza, Süleyman Soylu Bakanımıza, Mustafa Varank
Bakanımıza, Cahit Turhan Bakanımıza, geçmiş dönemdeki Faruk
Özlü bakanımıza, Erdoğan Bayraktar Bakanımıza, Kalkınma
Bakanımıza, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür
ediyorum, hepsinin çok büyük emekleri olmuştur. Trabzon
Milletvekilleri Salih Cora, Muhammet Balta, Adnan Günnar,
Bahar Ayvazoğlu, geçmiş dönemde Ayşe Sula Köseoğlu, Ahmet
Kaya, Hüseyin Örs’e hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Geçmiş dönemde beraber başladığımız şu anda Elazığ Valisi olan
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım’a, ajans
çalışanlarına, geçmiş dönem Büyükşehir belediye Başkanımız
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na, rahmetli valimiz Recep
Kızılcık’a, eski Arsin Belediye Başkanımız Erdem Şen’e,
şimdiki başkanımız Sait Gürsoy’a, bu adımlar atılırken

resmiyete geçişte emeği olan şu andaki Valimiz İsmail
Ustaoğlu’na,
Büyükşehir
Belediye
Başkanımız
Murat
Zorluoğlu’na, bakanlık bürokratlarına, Endüstri Bölgeleri
Koordinasyon kurulu üyelerine hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek
istiyorum.”
“CUMHURBAŞKANIMIZ BU PROJEYE İNANDI, ARKASINDA DURDU”
Almanya’da iyi uygulama örneklerini inceleyerek işe
başladıklarını vurgulayan Başkan Hacısalihoğlu, “Stratejik
plan ve eylem planlarımızı hazırladık. Bildiğiniz gibi
şehrimiz bir ticaret merkeziydi ama son zamanlarda sanayi
merkezi konumuna dönüşmeye de başladı. Ticarete paralel sanayi
de gelişmeye başladı. Arsin’e ek olarak 3 sanayi bölgesi daha
eklendi. Biliyorsunuz dağların tepeleri tıraşlanarak sanayi
bölgeleri oluşturuluyor. Sanayicilerimiz altyapıya çok büyük
paralar harcıyorlar. Belki altyapıya harcadıkları parayla bina
yapacaklar, yatırım yapacaklar. Bunları dikkate alarak 2013
Kasım ayında o zaman Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 11
adet proje sunduk. Bölgede ticaretin ve sanayinin gelişmesi
doğrultusunda şehrimizde eğitimli iş gücünün olmasını
önemsiyorduk. Ayrıca şehrimiz hinterlandının en güvenilir
yatırım yeri. Buranın sadece organize sanayi mantığında değil
yüksek teknolojiyle üretilecek ürünlerin merkezi olması
gerektiğini anlatarak yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız
konuyu dikkatle dinleyerek, sağdan soldan gelen bazı cümlelere
itiraz ederek, karşı çıkarak, bunun kesinlikle yapılması
gerektiğini belirterek bazı önerilerde bulundu ve bizim bu işi
takip etmemizi, işin arkasında olduğunu, kanunu çıkaracağını
ve gereğini yapacağını vurguladı. Projeyi takip ettik ve
2017’de kanunu çıkarttırdık. Bu kanunun çıkmasında emeği geçen
tüm siyasilere teşekkür ediyoruz.”
YATIRIM ADASINDA YER ALACAK SEKTÖRLER
Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon Yatırım Adası Endüstri
Bölgesi’nde yer alacak sektörleri sıralarken de, “Burası
sadece bir dolgu alanı veya klasik anlamda bir organize sanayi

bölgesi olarak görülmemeli. Burada gıda teknolojileri,
biyoteknoloji, nanoteknoloji, sağlık teknolojileri, savunma
sistemleri, güvenlik teknolojisi, uzay ve havacılık
teknolojisi, telekomünikasyon, elektronik, otomasyon ve
otomotiv teknolojisi konusunda yatırımlar olacak. Prosedürleri
yürütürken yatırımcı arama konusunda birçok ülkenin
büyükelçilerini davet ettik, geldiler, onlara anlattık ve
yatırım yapmaları konusunda yönlendirmeye çalıştık. Şu anda
ihale aşamasına geldik. 17 Eylül’de Endüstri Bölgesi’nin
altyapı projesi, uygulama projesi dâhil olmak üzere ihalesi
yapılacak. Gerekli parayı da sağ olsun Sayın Süleyman Soylu
Bakanımız destek verdi ve hallettik” dedi.
“TÜM ŞEHİR SAHİP ÇIKMALI”
Başkan Hacısalihoğlu, “Ticaret odaları ne iş yapar derler ya;
Yatırım Adası, devletin bize verdiği yaklaşık 70 adet kanuni
görevin yanı sıra, şehrin ve üyelerimizin ekonomisinin
gelişmesine katkı sağlamak adına odamızın meclisiyle
yönetimiyle meslek komiteleriyle yaptığı bir çalışmadır.
Şehrin buna sahip çıkması gerekiyor” ifadesini kullandı.
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thi – Ulusal Fizik Eğitimi
Kongresi’nin
dördüncüsü
(UFEK2019) 27- 28 Eylül 2019
tarihlerinde
Trabzon’da
düzenlenecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret eden Kongre
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Saka, Prof. Dr.
Ali Rıza Akdeniz ve Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı’dan oluşan
heyet, Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ile görüştü. Heyet
üyeleri, Başkan Hacısalihoğlu’nu Trabzon Üniversitesi, Milli
Eğitim Bakanlığı ve Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği
işbirliği ile Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
organizasyonu ile gerçekleştirilecek kongreye davet etti.
Prof. Dr. Saka, fizik öğretmenliği eğitimi konusunda ortak
hareket edilebilmesi ve olası çözüm önerilerinin
geliştirilmesi için fizik öğretmenliği programının bulunduğu
tüm fakültelerdeki öğretim elemanları ile fizik eğitimi ile
ilgili tüm araştırmacı ve öğretmenlerin IV. Ulusal Fizik
Eğitimi Kongresi’ne
vurguladı.

katılımının

büyük

önem

taşıdığını

Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi’nin dördüncüsünün Trabzon’da
yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan TTSO
Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye’nin ilerlemesinin temel
bilimler alanlarında kaliteli eğitim verilmesi ile mümkün
olduğunu ifade ederek kongrenin başarılı olması temennisinde
bulundu.

Tmo’dan Fındık Açıklaması
thi
–
Alımlarda
verim
ortalamaları cetvelleri esas
alınmaktadır. 200 bin tonluk
depo kiralanmıştır. İhtiyaç
halinde 250 bin ton kapasiteli
depo da mevcuttur.

KAMUOYU AÇIKLAMASI
Kuruluşumuzca; fındık piyasasında istikrarın sağlanması,
üreticilerimizin piyasa şartlarında mağduriyet yaşamamaları ve
finansman ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla 21 Ağustos
2019tarihinden itibaren Levant kalite kabuklu fındıklar 16,50
TL/Kg, Giresun kalite kabuklu fındıklar 17,00 TL/Kg ve Sivri
Kalite kabuklu fındıklar 15,50 TL/Kg fiyatlardan alımlarına
başlanmıştır.
Son günlerde Kuruluşumuzun fındık alımlarıyla ilgili olarak
Karadeniz Bölgesi’nde basında ve kamuoyunda dile getirilen
bazı hususlarla ilgili olarak açıklama yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
TMO tarafından yapılan fındık alımlarında kota
uygulaması söz konusu değildir. Söz konusu alımlarda; il
rekolte tespit komisyonlarınca (İl Tarım, Borsa,
Araştırma Enstitüsü, Ziraat Odası, İhracatçı Birlikleri
ve Üniversite temsilcilerinden oluşturulmaktadır.)
il/ilçe düzeyinde yapılan rekolte çalışmaları sonucunda
hazırlanarak imza altına alınan ve Bakanlığımıza sunulan
verim ortalamaları cetvelleri esas alınmaktadır.
Alımlarımızda sadece ÇKS kaydı olan üreticilerden alım
yapılması ve verim ortalamaları esas alınmasıyla; fındık
ticareti yapan aracıların, üreticilerden daha düşük
fiyatla ürün alıp Kuruluşumuza satmasının ve neticesinde

üreticide oluşabilecek gelir kaybının önlenmesi
amaçlanmaktadır.
Alım faaliyetlerine başlamadan önce öngörülen depolama
ihtiyacı doğrultusunda 34 noktada 200 bin tonluk depo
kiralanmıştır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde
Kuruluşumuza ait ve yakın bölgelerde en az 250 bin
tonluk depo kapasitemiz de mevcuttur.
Fındık alımlarımızda randevu sistemi uygulanmaktadır.
Randevusuna gelen üreticilerimizden %90’ının ürünü
teslim alınmıştır. Teslim alınamayan ürünlerin büyük
çoğunluğu rutubet oranının yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu üreticilerimiz, ürünlerini yeterli
miktarda kuruttuktan sonra tekrar Kuruluşumuza
satabilmektedirler.
TMO tarafından bu güne kadar alınan fındıkların ortalama
fiyatının; Levant Kalite için 16,90 TL/Kg, Giresun
Kalite için 17,70 TL/Kg olarak gerçekleşmesi memnuniyet
vericidir.
Fındık üreticilerimizin yukarıda bahsi geçen konularda
dile getirilen yanlış bilgilere itibar etmemeleri,
TMO’nun alım kriterlerine ve randevu sistemine uygun
olarak ürünlerini teslim etmeleri halinde hiçbir
sıkıntıyla karşılaşmayacaklarını bilmeleri önem
taşımaktadır.
Üreticilerimiz, ihtiyaç duydukları bütün bilgileri TMO
Alo Ürün Hattı’ndan
öğrenebilirler.
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